Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Quicksilver
€ p.o.a.
6.4 m
m
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

van der Sanden Watersport
DE RUN 4449
5503 LS VELDHOVEN
0402539063
www.sandenwatersport.nl

Omschrijving
De Activ 675 Cruiser combineert een slank ontwerk met een
sportiever set-up en slim gebruik van de ruimte. Dat maakt het
moeilijk om te vertellen wie het meeste plezier zal hebben: jij als
de capitein of de vrienden en familie die je meeneemt? De 675
Cruiser biedt comfortabele zitplekken voor 7 personen die
allemaal lekker kunnen mee gennieten van de zon en deze nieuwe
Cruiser.
Grote opstaptredes bieden gemakkelijke toegang tot het voordek.
Deze unieke lay-out maakt ruimte vrij in het midden van de boot.
Hier vindt je een semi-transparante deur die toegang biedt tot de
U-vormige cabine die makkelijk is om te bouwen tot comfortabele

dubbele slaap plaats. Veel licht en ventilatie komen door de
semi-doozichtige deur, een portaalopening en dekluik. De
Stuurinrichtin
kan
worden
uitgerust
met
SmartCraft
instrumentatie en een hightech 9-inch GPS.

Basisinformatie
Merk :

Quicksilver

Type :

Activ 675 Cruiser

Lengte (m) :

6.40

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2019

Prijsstelling :

Op Aanvraag

Specificaties
Ligplaats :

Veldhoven

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
De Activ 675 Cruiser combineert een slank ontwerk
met een sportiever set-up en slim gebruik van de
ruimte. Dat maakt het moeilijk om te vertellen wie het
meeste plezier zal hebben: jij als de capitein of de
vrienden en familie die je meeneemt? De 675 Cruiser
biedt comfortabele zitplekken voor 7 personen die
allemaal lekker kunnen mee gennieten van de zon en
deze nieuwe Cruiser.
Grote opstaptredes bieden gemakkelijke toegang tot
het voordek. Deze unieke lay-out maakt ruimte vrij in
het midden van de boot. Hier vindt je een
semi-transparante deur die toegang biedt tot de
U-vormige cabine die makkelijk is om te bouwen tot
comfortabele dubbele slaap plaats. Veel licht en
ventilatie komen door de semi-doozichtige deur, een
portaalopening en dekluik. De Stuurinrichtin kan
worden uitgerust met SmartCraft instrumentatie en een
hightech 9-inch

